
  

 

Este mês começa junto com a entrada da 
Lua Crescente no signo de Touro. Esta é 
uma fase de muita energia e facilita a co-
municação entre as pessoas e por isso, 
temos que cuidar a qualidade de nossa 
palavra e pensamentos, ou estamos ma-
terializando nossa voz o tempo todo no 
mundo. Já a Lua Cheia entra dia 09/02 no 
signo de Leão. Nesta Lua temos as ener-
gias da oposição Aquário, onde o Sol está 
e Leão, quando nos tornamos mais ativas 
em nossa comunidade e devemos anali-
sar como a nossa individualidade interfe-
re e interage nas comunidade em que fa-
zemos parte, sabendo que temos uma 
responsabilidade nessa grande teia rela-
cional, pois nos construímos indivíduos a 
partir de nossas ações com o outro. É uma 
Lua de celebração e de conexão com as 
tradições sagradas e sabedoria ancestral, 
é um ótimo período para meditações, pro-
gramar cristais, fortalecer as amizades e 
honrar a verdade que existe em cada cria-
tura desse universo, entendendo que to-
das as verdades são relativas a um tem-
po, um espaço e por que não aos diferen-
tes reinos, mineral, vegetal e humano, 
pois todos possuem um tipo de inteligên-
cia e energia e cabe a nós aceitarmos e 
honrarmos essas verdades. A Matriarca 
dessa lunação é justamente “aquela que 
honra a verdade e guarda os conhecimen-
tos antigos” e justamente por isso deve-
mos honrar nossa ancestralidade, perce-
bendo que somos o produto de muitos 
partos e da vida e história de muitas mu-
lheres que nos precederam e que permiti-
ram a nossa existência no aqui e agora.  
 

A Lua Minguante entra dia 15/02 no signo 
de Escorpião. Nesta fase lunar trabalha-
mos com as energias da Feiticeira e nesse 
signo é um convite para um mergulho 
mais profundo em nossas sombras, de 
onde podemos extrair as potencialidades 
esquecidas ou soterradas pelas memó-
rias de dor de nossas ancestrais. É uma 
Lua extremamente mágica para quem lida 
com o autoconhecimento e está disposta a 
encarar e conhecer o seu oculto, para que 
desta escuridão possa emergir na direção 
da luz e trazer em sua bagagem tudo que 
precisa para realizar seus sonhos. Esta 
Lua representa o final do ciclo da Segunda 
Lunação. No dia 23/02 entra a Lua Nova no 
signo de Peixes e começamos então uma 
nova fase em que a Matriarca regente é 
“aquela que avalia a verdade e ensina as 
leis divinas”. Esta é uma lua muito mística 
e sensível. Estaremos trabalhando com 
as energias da Bruxa Anciã e seu objetivo 
nessa Lua é avaliarmos a maneira como 
escolhemos e agimos no mundo, e que 
consequências essas escolhas e ações 
nos trazem e aos nossos semelhantes, 
pois o medo de falar a nossa verdade, ou 
quando deixamos de agir, sendo coagidas 
por outras pessoas estamos transferindo 
essa responsabilidade para o outro, cul-
pando ou acusando outras pessoas por 
aquilo que nós deveríamos estar fazendo 
e realizando. É uma fase onde o mergulho 
em nossas sombras se torna ainda mais 
profundo e devemos avaliar até onde re-
almente estamos dispostas a agir na rea-
lização de nossos sonhos e até que ponto 
culpamos os outros pela nossa não reali-
zação.  
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As pessoas nascidas com o Sol em Peixes são muito sensíveis e mediúnicas, mas nem 
sempre conseguem tirar proveito dessa sensibilidade. Peixes rege o inconsciente cole-
tivo e para os nativos deste signo é muito difícil entender onde terminam e onde come-
çam os outros. Sua sensibilidade permite que se conecte com todas as energias dos 
ambientes em que estão, assim como das pessoas ao seu redor, o que acaba sendo uma 
“carga” bem grande energia sendo comum buscarem refúgio em algum tipo de droga, 
lícita ou ilícita, para dar conta de assimilar essas energias, saindo de si. É interessante 
observar que ao utilizarem esses subterfúgios estão se tornando ainda mais sensíveis 
e inibindo qualquer mecanismo de controle e seleção dessas energias que possam vir a 
desenvolver. Sua imaginação é muito grande e normalmente são pessoas muito paci-
entes, suaves e até submissas. Possuem grande empatia e capacidade de abnegação e 
de ajudar aos outros. A generosidade e a filantropia são muito acentuadas nas pessoa 
deste signo. 
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Venho compartilhar com vocês uma experiência mara-
vilhosa que é a Benção do Útero. 
 
A Benção Mundial do Útero, ou The Worldwide Womb 
Blessing, começou em 2013 por uma iniciativa de Mi-
randa Gray, autora de muitos livros, mas o mais conhe-
cido no Brasil é “A Tenda Vermelha” onde ela fala sobre 
a ciclicidade das mulheres e como trabalhar e identifi-
car as energias de seus ciclos internos. 
 

Para quem serve essa Benção? 
 
Para todas as mulheres que já tenham passado pela 
menarca, ou seja, a partir de sua primeira menstrua-
ção, para mulheres na menopausa, para mulheres que 
tomam contraceptivos que inibem a menstruação, para 
mulheres que tenham passado por um processo de his-
terectomia, pois continuam tendo o útero etérico e po-
dem e devem trabalhar com suas energias femininas, 
ou seja, para todas as mulheres desde que já tenha 
menstruado. 
  
Como Participar? 
 
Para participar você precisa se inscrever no site 
https://wombblessing.com e escolher um horário para 
estar receptiva e em meditação, quando for enviada a 
benção. Como a base está em Londres é preciso esco-
lher um horário de acordo com fuso-horário Londres-
Brasília. Eu sempre escolho o horário da meia-noite 
londrina porque são 21h no Brasil/RS, e fica mais tran-
quilo para mim receber a benção neste horário. Você 
deve repetir a sua inscrição no site acima a cada bên-
ção. 
 
Como receber essa Benção e por quanto tempo? 
 
Essa benção acontece em 5 Luas Cheias durante o ano, 
neste ano, 2020 ocorrerão nos dias 08/02; 07/05; 03/08; 
31/10 e 30/12. 
 
A benção dura cerca de 20min depois disso tem mais 
três meditação que podem e devem ser feitas em se-
quência, totalizando 50min. Você também pode optar 

por fazer somente a Benção do Útero. 
 
Depois que recebemos a benção podemos participar da 
Meditação da Partilha que é você, depois de receber a 
bênção, abençoar a Terra e outras mulheres, ou seja, 
você também recebe enquanto doa e se conecta a Mãe 
Terra e todas as suas irmãs, dura 10mim.   
 
Na sequência temos a Benção Earth Yoni, por mais 
10min, quando conectamos a nossa Yoni com a Yoni da 
Terra. Yoni é uma palavra em sânscrito para vagina ou 
vulva.  
 
E por último, em cada Lua Cheia, ou sejam em cada 
benção mundial, trabalhamos com um Arquétipo da 
Grande Mãe, de acordo com as estações do ano, sendo 
que essas meditações são diferentes para o hemisfério 
sul e norte, por mais 10min, fechando os 40min. Miran-
da Gray disponibiliza todas essas meditações.  
  
No dia 08/02 serão trabalhadas as energias da Feiticei-
ra, em virtude do outono que se aproxima. Nesta medi-
tação nos conectamos com as energias femininas cria-
tivas de abundância para criar nossos sonhos. Imagine 
o poder de milhares de mulheres no mundo todo aju-
dando você a realizar seus sonhos.  
 
Antes de fazer essa meditação é necessário que você 
tire um tempo para pensar em algo que gostaria que 
acontecesse em sua vida, qualquer coisa, desde que 
não envolva a manipulação do livre arbítrio de outra 
pessoa, por exemplo, se você quer um novo amor não 
pense em alguém específico, apenas pense que estará 
feliz ao lado de alguém, seja ele (ela) quem for.  
 
A meditação do arquétipo também pode ser realizada 
no período pré-menstrual ou durante a Lua Minguante. 
Se seu ciclo lunar interno está sincronizado com o ciclo 
lunar externo, ou seja, você está na fase pré-
menstrual na Lua Minguante essa meditação será mui-
to mais poderosa. 
 
Para saber mais leia o artigo completo no blog de nos-
so site: https://www.hamadriade.com.br/post/benção-
mundial-do-útero-o-que-é-isso 
 
Deixamos de presente em nosso canal do YouTube um 
vídeo falando sobre a Benção Mundial do Útero e uma 
meditação guiada para receber a Benção, conforme 
prescrito por Miranda Gray. 
 
 
Entre lá, se inscreva e aproveite: https://bit.ly/36JRrRi  

Benção Mundial do Útero - Womb Blessing 

Esta Benção é uma partilha mundial da energia da 
Grande Mãe, em que as mulheres de diferentes 
nacionalidades a recebem para trazer cura e 
restaurar a sacralidade do feminino. É um 
presente de amor e cura. Uma vez que você tenha 
participado de uma benção podes oferecer essa 
benção para outras mulheres. 

https://wombblessing.com
https://www.hamadriade.com.br/post/ben%C3%A7%C3%A3o-mundial-do-%C3%BAtero-o-que-%C3%A9-isso
https://www.hamadriade.com.br/post/ben%C3%A7%C3%A3o-mundial-do-%C3%BAtero-o-que-%C3%A9-isso
https://bit.ly/36JRrRi
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A candidíase é uma infecção causada pelo fungo Cân-

dida Albicans que vive no ambiente vaginal. Quando a 

flora vaginal sofre alguma alteração em seu pH, por 

baixa imunidade, uso contínuo de antibióticos, estres-

se, biquínis molhados, diabetes, etc., temos então o 

que chamamos de candidíase. Não se trata portanto, 

de uma doença sexualmente transmissível, uma vez 

que este fungo é natural e compõe a flora vaginal das 

mulheres. 

Os sintomas dessa infecção podem ser agravados e 

até mesmo provocados pelo uso de substâncias quí-

micas presentes em absorventes, sabonetes e papel 

higiênico. também não é recomendado a excessiva 

lavagem vaginal por sabonetes industriais ou desodo-

rantes vaginais. 

Em época de praia é interessante não ficar por muito 

tempo com o biquíni molhado, pois a água salgada do 

mar ou altamente clorificada de piscinas, podem alte-

rar o pH vaginal causando ou aumentando os sintomas 

da candidíase. 

Atualmente a maior causa desta infecção acontece por 

estresse emocional baixando a imunidade e causando 

esses desequilíbrios. Neste aspecto é sempre impor-

tante o autoconhecimento e o que essa doença está 

evidenciando internamente. 

O que você vem suportando que não deveria mais?  

Em que setor da sua vida está se sentindo agredida, 

violada?  

A candidíase - recorrente e não ocasional - normal-

mente revela que esse estresse está relacionado a 

insatisfação com alguma coisa que ainda não conse-

guiram resolver. 

A Ginecologia Natural objetiva que toda mulher possa 

conhecer como funcionam seus ciclos internos e rea-

ções de seu corpo, aprendendo a se tratar de forma 

natural, Em posse do conhecimento de si, cada mulher 

é capaz de responder qual tratamento é o mais indica-

do e quais áreas de sua vida merecem maior atenção. 

Vamos conhecer os tratamentos mais indicados para 

candidíase, a partir da Ginecologia Natural: 

Alimentação: Uma dieta pobre em carboidrato e açúcar 

é fundamental para tratar a candidíase de repetição 

porque os fungos se alimentam do açúcar desses ali-

mentos. 

OB de alho: O alho é um alimento poderoso, com pro-

priedades antibióticas, antifúngicas, antiinflamatórias 

que atuam muitíssimo bem no tratamento de inúmeras 

infecções ginecológicas, dentre elas a candidíase. O trata-

mento com o OB de Alho deve ser feito por 7 noites segui-

das, nele você deve passar um fio com uma agulha no den-

te de alho de modo que o fio fique para fora do canal vagi-

nal, como um O.B. Introduz-se o dente de alho embebeda-

do com óleo de coco na vagina à noite antes de dormir e 

retira-se pela manhã se agachando e puxando o fio e des-

cartando o mesmo. 

Obs.: O uso do OB de alho é mais indicado como tratamento 

de prevenção, depois que a crise passar, pois o alho pode 

causar ardência e maior desconforto durante a crise. É 

sempre recomendado que após os sete dias desse trata-

mento se faça um banho de assento com bicarbonato de 

sódio ou vinagre de maçã para equilibrar o pH vaginal. 

Óvulo de Babosa: As funções da babosa são inúmeras mas 

destaco suas propriedades como bactericidas, antifúngi-

cas, imunoestimulantes, antibacteriana e regeneradora de 

qualquer tipo de célula. Para preparar o óvulo de babosa 

você deve primeiro retirar uma folha da planta. Ao cortá-la 

é muito importante deixar que o líquido amarelo que ela 

expurga saia completamente, porque este é muito tóxico. 

Deixe ela paradinha, em pé, dentro de um copo ou outro 

recipiente qualquer, por uns 30 minutos, até que saia todo 

o líquido amarelo. Retire a casca, os espinhos e separe 

apenas a parte interna da planta que é transparente e ge-

latinosa. Pegue essa parte, lave e introduza no canal vagi-

nal antes de dormir. O tratamento com óvulo de babosa 

deve ser feito por 7 noites seguidas. Não se preocupe, pela 

manhã o óvulo sairá naturalmente quando fores ao ba-

nheiro e em qualquer outra circunstância, você também 

pode tirá-lo com a mão. 

Banhos de assento: 

Bicarbonato de sódio: Os banhos de assento com bicarbo-

nato de sódio costumam trazer ótimos resultados no tra-

tamento da candidíase porque reduz a acidez da vagina e a 

deixa imprópria para o fungo. Para fazer o banho de assen-

to basta misturar os 1 colher (sopa) de bicarbonato de só-

dio em 1 litro de água morna para fria fervida e utilizá-lo 

para fazer um banho de assento e lavagens genitais. 

Vinagre de Maçã: Os banhos de assento com Vinagre de 

Maçã são excelentes para recompor o pH vaginal, da mes-

ma forma que bicarbonato de sódio. Para fazer o banho de 

assento basta misturar duas a três colheres (sopa) de vi-

nagre de maçã em 1 litro de água morna para fria fervida. 

Obs.: A Candidíase é uma doença quente que se propaga 

com o calor na região vaginal, por isso, prefira banhos de 

assento mornos para frio para acalmar os sintomas, so-

bretudo durante a crise. 

Dicas de Ginecologia natural: Candidíase - Como tratar  
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Se você é tem crises de ciúmes, observe a situação 

honestamente e talvez descubra uma secreta pres-

são sistêmica empurrando-a para longe do seu par-

ceiro. A pessoa ciumenta deseja inconscientemente 

que o parceiro de vá! 

Existem inúmeras dinâmicas sistêmicas inconscien-

tes que nos induzem a repelir nossos parceiros: 

• Para confirmar uma antiga crença de que não mere-

cemos o amor, por exemplo, ou de que iremos causar 

infelicidade. Certas pessoas têm medo de serem 

abandonadas e, inconscientemente, afastam os par-

ceiros. Criam o que receiam, como se o abandono 

fosse preferível à separação voluntária. 

• Para ser fiel às crenças e exemplos da família: diga-

mos, agir como agiram os pais quando não consegui-

ram se aceitar plenamente, quando se separaram ou 

quando um deles morreu no começo de um relacio-

namento. 

• Para operar uma identificação inconsciente com 

outra pessoa prejudicada pelo sistema. Por exemplo, 

uma mulher não se casou porque tinha de cuidar dos 

pais já velhos. Sua jovem sobrinha identificou-se in-

conscientemente com ela e também não se casou. 

• Para cumprir uma obrigação pessoal. Um homem 

abandonou a antiga família para assumir o atual rela-

cionamento. A segunda esposa, muito enciumada, 

quis abandoná-lo também. Na constelação familiar, 

percebeu claramente que se sentia obrigada para 

com a primeira família do marido, solidária com ela.  

Isto é, neste caso, o ciúme não surge devido aos atos do 

marido, mas sim, do secreto reconhecimento de sua dívi-

da para com a antiga parceira”. Bert Hellinger, trecho extraí-

do do livro “A Simetria Oculta do Amor”, Ed. Cultrix. 

Ressaltando que as dinâmicas mencionadas no trecho 

acima não são taxativas e existem muitas outras, ok? Ca-

da pessoa e sistema tem suas próprias particularidades. 

Sou a Natalice Fatima Basilio 

Formada em Gestão de pessoas e treinada em Constela-

ção Sistêmica Familiar pelo Instituto de terapias breves 

Professora Silca Maluta. 

Atendo pela Constelações Caxias do Sul no endereço:  

Rua Higino Tartarotti, 445 – Esplanada,  Caxias do Sul 

Contatos: 47 99902 5627—  54 98133 2998 

Facebook:/constelacaocaxiasdosul 

Instagram: @constelacaocaxiasdosul 

Uma pitada de magia.... 
A cada fase da Lua trabalhamos com um tipo de energia e um arquétipo específico. Nas Luas Minguante e Nova 

encontramos as características mais Yin da Deusa, são fases de introspecção quando as energias da Feiticeira e 

da Bruxa Anciã, estão a disposição para serem integradas, reconhecidas e aceitas. Já as Luas Crescente e Cheia 

trazem o aspecto Yang da deusa, são luas de celebração e de contato com os arquétipo da Donzela e da Mãe, quan-

do então podemos trabalhar com essas energias dando mais dinamismo e ação aos nosso sonhos e projetos. To-

dos esses elementos estão dentro de nós e os vivenciamos a partir do ciclo menstrual. Isso significa dizer que ca-

da mulher possui o que chamados de Lua Interna e cada fase de seu ciclo corresponde a um arquétipo. A pré-

menstruação está relacionada a fase Minguante, a menstruação a fase Nova, a pré-ovulação à fase Crescente e a 

Ovulação a fase Cheia. Quando o ciclo interno está em sincronia com o ciclo da Lua externa temos então a Lua 

Branca, onde esses arquétipos estão mais fortes ainda e podem ser vivenciados em plenitude. Já quando o ciclo 

interno está ao contrário da Lua externa, como por exemplo, ovulação na Lua Nova e menstruação na Lua Cheia 

temos então o Lua Vermelha, quando a mulher está mais mística, mais feiticeira, mais mágica. Para as mulheres 

que menstruam seus ciclos internos são mais fortes que os externos, sendo que meditações guiadas dos arquéti-

pos devem seguir de acordo com seus ciclos internos. Já as mulheres que estão na menopausa, que não menstru-

am por uso de contraceptivos regulares, ou ainda, as que passaram por um processo de histerectomia, o ciclo da 

Lua externa é que deve ser observado e se torna mais forte. Assim, as meditações e sintonias com os diferentes 

arquétipo devem ser realizados de acordo com a fase da Lua externa. Você encontra mais informações sobre es-

ses arquétipo e meditações guiadas para cada um deles em nosso canal do YouTube ou no blog de nosso site.  

https://www.facebook.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.instagram.com/constelacaocaxiasdosul/
https://bit.ly/36JRrRi
https://www.hamadriade.com.br/blog
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O que são crenças limitantes? Como resolvê-las? 

Crença limitante é algo em que você acredita e limita você de alguma forma.  

Alguns exemplos: 

 Não sou bom em matemática, por isso,  não posso cursar engenharia; 

 Nunca vou emagrecer porque não tenho disciplina para manter a dieta e praticar exercícios; 

 Não tenho as qualificações necessárias; 

 A vida é muito complicada; 

 É tarde demais. 

As crenças são uma espécie de desculpa para não fazer o que você realmente gostaria de fazer, limitando o seu de-
senvolvimento pessoal. Muitas das dificuldades e frustrações da vida são derivadas das crenças que limitam. 

Você pode libertar-se das crenças limitantes, fazendo sessões de psicoterapia,  sessões de Barras de Access e 
sessões de Thetahealing. 

Todas essas práticas terapêuticas levam você a superar as crenças, percebendo as suas consequências, desper-
tando a ser abundante e próspero que és. 

“Dominar as próprias limitações é uma vitória maior do que vencer a milhares numa única batalha”   

Buda Shakyamuni 

 

Jeane Hoffmann 

Agende agora mesmo sua consulta! 

(54) 3213-2217 - (54) 9197-4365 

Rua Olímpio Rosa, 300 - Bairro Salgado Filho.  
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Mulher Erveira 
Sou Denisse Medeiros, Terapeuta Holística em Sincronicidade, 

criadora e facilitadora do curso/vivência Mulher Erveira, que 

acontece presencialmente em Novo Hamburgo.  Nosso próximo 

encontro será dia 29/02. Entre em contato e reserve agora mesmo 

sua vaga!  

Contato: 

Whatsapp: (51) 99346-4109 ; 

E-mail: mulhererveira@gmail.com;  

Fanpage: facebook:/mulhererveira;  

Instagram:@mulhererveira;  

Site: www.mulhererveira.com.br 

https://www.facebook.com/mulhererveira/
https://www.instagram.com/mulhererveira/
https://www.mulhererveira.com.br/


  

 

 

Funcional — para o Corpo e para a Alma 
Olá! Sou Geisa, tenho 40 anos, mãe de duas meninas ma-

ravilhosas, personal trainer, e uma mulher cheia de von-

tade de viver!  

Entrei com 19 anos na faculdade  e lá conheci o amor da 

minha vida e juntos seguimos no esporte até hoje. Meu 

marido é ciclista e com ele aprendi a amar a bicicleta 

também. Fui tri campeã gaúcha de Down Hill e muitas 

pedaladas por aí que me renderam  momentos maravi-

lhosos. 

Mas a vida  é feita de ciclos e assim , entrei na fase mãe  e 

dona de casa.  Larguei o esporte e a profissão.  

Ganhei muita coisa, mas ao longo do tempo me vi perdida 

e sem motivação. Foi ai que decidi me desafiar novamen-

te e tentar o triátlon. Dois meses de treino, engravidei de 

novo. 

Só que depois disso,  já não era mais a mesma. Sabia que 

para ser uma boa mãe (e de meninas) precisava ser uma 

boa mulher. Me realizar para ajudar elas também.  

Chegou o dia do "Start"!  

Em 4 meses emagreci 10kg. E daí fui me fortalecendo 

mentalmente. Decidi colocar mais um desafio na minha 

vida que era correr. Era um sonho que achava quase im-

possível ! 

Treinei, sofri,  chorei, me emocionei a cada treino  e as-

sim, corri minha primeira Meia Maratona  (21km)!  Um so-

nho! 

Com isso, realizei o que já achava impossível também:  o 

triátlon.  Afinal,  me achava velha pra isso!!! 

Bobagem, escolhi os meus 40 anos exatamente para 

provar que entrei na melhor idade. 

Além dos 21km, fiz 2 provas de Triátlon e uma prova de 

Trail, além de provas  curtas na corrida.  

Detalhe importante:  minhas filhas estiveram comigo o 

tempo todo e isso não tem preço! 

Nunca busquei alta performance. Busquei a minha força 

interna. Busquei superar meus limites. Busquei provar a 

mim mesma o quanto eu ainda podia me realizar. Busquei 

amor e realização própria.  

O esporte e a vida saudável trazem uma rotina e mudança 

de olhar pela vida diferente do que estamos acostuma-

dos.  E isso gera desconforto no início, mas ao longo dos 

dias, te proporcionam uma leveza de alma, força, auto-

controle e equilíbrio.  

E a vida segue cada vez melhor! 

Agora a ideia e ajudar as pessoas, mulheres como eu, 

com trabalho,  filhos, casa e toda aquela rotina que ja co-

nhecemos, a buscarem seus sonhos e irem atrás  da suas 

melhores versões. Uma ajudado a outra, porque meus 

sonhos não param e espero que de todas também não.   

Agora vou em busca de mais duas  Meia maratonas, logo 

a Maratona e tudo mais que me faça renascer!  

Contem comigo para juntas chegarmos no nosso ápice de 

uma vida mais equilibrada, saudável, espirituosa e aben-

çoada!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geisa Alves 

Contato: (51) 999467746 

Insta: @geisa.rosa.alves   

Email:  geisa.rosa.alves@gmail.com  

Descubra como as Limpezas uterinas ajudam na conexão com o poder ancestral,  curam energética e fisicamente 

diferentes doenças e disfunções, liberando o  potencial criativo e de materialização. Cada técnica de limpeza uterina 

possui uma propriedade específica atuando em sintomas e bloqueios energéticos diferentes.  Conhecer todas elas 

permite que você as faça conforme suas próprias necessidades. O QUE VOCÊ VAI APRENDER NESSE CURSO: A im-

portância das limpezas uterinas; diferentes técnicas de limpezas uterinas; chás, VAPORIZAÇÃO COM CHÁS E COM A 

MOXA, ÓVULO DE BABOSA, OB DE ALHO, OVO DE OBSIDIANA. Mais DUAS AULAS BÔNUS: Jardim da Deusa - As er-

vas do feminino e as limpezas uterinas e a utilização da aromaterapia e geoterapia na Ginecologia e Cosmetolo-

gia Natural. Obs. Este curso é parte do curso Magia Luminar. As alunas do curso Magia Luminar possuem acesso ao 

curso de Limpezas Uterinas liberado.  SAIBA MAIS 
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Curso Completo de Limpezas Uterinas 100% online 

https://www.instagram.com/geisa.rosa.alves/
https://www.hamadriade.com.br/curso-limpezas-uterinas


  

 

MINICURSO sobre Sagrado Feminino e Magia Luminar 

100% gratuito e 100% online 
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Este minicurso é direcionado à todas as mulheres que querem aprender a decifrar seus ciclos internos, a ligação 

que eles possuem com a Lua e suas diferentes fases e magias, bem como para àquelas mulheres que já conhecem 

o funcionamento de seu corpo e querem aprofundar seus conhecimentos. Este minicurso contempla à todas as mu-

lheres que já tenham passado pela Menarca,  as que estão na Menopausa, as que não possuem mais útero e àquelas 

que não menstruam por uso de contraceptivos regulares. Está dividido em quatro aulas, que serão disponibilizadas 

nos dias 6, 7, 8 e 9 de Março, às 21hs. Para participar basta entrar no link abaixo e fazer sua inscrição totalmente gra-

tuita. Você receberá em seu e-mail um link para cada uma das aulas 

Cronograma das aulas  

Aula 1 - Dia 06/03 - Mulher Cíclica 

Neste vídeo aula vamos aprender: 

 Como funciona a ligação da mulher e seus ciclos com as fases da Lua; 

 Como podemos aprender mais sobre nossa natureza interna e nos beneficiar com esse processo; 

 Qual a melhor maneira de utilizar as mandalas lunares; 

 Lua Interna x Lua Externa o que isso significa. 

Aula 2 - Dia 07/03 - As fases da Lua, seus Arquétipos, magias e influência sobre nossos ciclos 

Neste vídeo aula vamos aprender: 

 As fases lunares e seus arquétipos; 

 Como trabalhar com cada uma dessas fases, seus elementos e magias específicos; 

 O significado da Lua Branca e Lua Vermelha o que isso significa e qual seu impacto; 

 Lua Roxa e a Menopausa. 

Aula 3 - Dia 08/03 - A Sintonia e o Despertar para o Sagrado Feminino 

Neste vídeo aula vamos aprender: 

 A ligação do Sagrado feminino com o Útero 

 A importância do útero e suas memórias; 

 Como acessar e limpar as diferentes memórias que nosso útero armazena 

 Como realizar as vaporizações e quais as ervas indicadas  

Aula 4 - Dia 09/03 - Quais os benefícios do despertar para o Sagrado Feminino  

Neste vídeo aula vamos aprender: 

 Como curar nosso corpo dos sintomas da TPM e outras doenças - alguns depoimentos de mulheres que já 

passaram por esse processo 

 O que significa e qual o poder de nossa menstruação 

 Como reduzir os sintomas da pré-menopausa e porque eles acontecem 

 Visão do Sagrado e o mundo - como nos tornar um membro ativo e agente das transformações planetárias 

E tem muito mais! 

Saiba mais sobre o Minicurso gratuito e reserve sua vaga! 

SABER MAIS DO MINICURSO 

Volume 9,  edição 1. 

https://www.hamadriade.com.br/mini-curso-gratuito
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Serviços Hamadríade 

Análise da CARTA NATAL  

Fornece indicações das energias com as quais você veio 

aprender a lidar a partir da análise completa do eixo, ca-

sas, planetas, aspectos e muito mais. É uma análise 

completa e que possibilita um salto quântico no caminho 

para o autoconhecimento.  

Valor: R$ 150,00  

 

Análise de Revolução Solar  
 
É a indicação das energias que estarão em evidência 

durante o "ano novo" pessoal que vai de um aniversá-

rio a outro. Prevê os principais eventos que ocorrerão 

durante esse ano.  

Valor: R$ 150,00 

 

 

Você pode fazer uma leitura completa, com 

previsão para um ano, mês a mês, ou  por seto-

res de sua vida - Mandala Astrológica - e ainda 

poder fazer até 5 perguntas objetivas.  

Valor: R$135,00 

 

Ou 

 

Você pode fazer uma leitura direcionada para 

aquilo que você precisa resolver, Sem limites 

de perguntas por um valor promocional de  

Valor: R$60,00 

Análises Astrológicas 

Tarô   

Faça sua encomenda AGORA—clique aqui 

https://www.hamadriade.com.br/contato


  

 

Numerologia e Tarô  

Número 8 - Arcano da Justiça - A Preservadora 

Conheça nosso site:   

www.hamadriade.com.br 

Curta e nos siga nas redes sociais! 

Facebook 

Instagram 

Youtube 

 

SAGRADO FEMININO 
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O número 8 vibra com o planeta Saturno 
e representa a  sabedoria, o aprendiza-
do através da experiência, estabilidade, 
paciência e responsabilidade. As pesso-
as com esse número são normalmente 
sossegadas, reservadas e tímidas. 
Avançam devagar e com segurança, 
chegando sempre aonde querem. Não 
se incomodam de esperar que seus pla-
nos cresçam e sabem usar sabiamente 
esse tempo de espera. Possuem  um 
senso inato de dever e responsabilidade 
que não permite uma atitude despreo-
cupada com relação à vida. Embora a 
pessoa com esse número possa parecer 
fria e pouco demonstre seus sentimen-
tos, também pode ser timidamente afe-
tuosa e calorosamente dedicada.  
O Arcano da Justiça nos convida a reti-
rar todos os extremos de nossa vida. 
Isso tanto se refere às questões emoci-
onais quanto as profissionais.  É preciso 

estarmos centrados e em equilíbrio 
interior para que as grandes e novas 
ideias que surgem consigam flores-
cer e dar seus frutos. A partir de uma 
posição de equilíbrio tudo se desen-
volve, no seu devido lugar e com seu 
devido valor.  
A preservadora habita nos limites da 
realidade, sobrando o hálito de sus-
tentação da vida. Está ligada a agri-
cultura, alimentando tanto o corpo 
quanto a alma. Também é conhecida 
como a Deusa Brígida, preservadora 
das tradições Celtas, sendo a encar-
nação da memória ancestral. Ao nos 
preocuparmos com nossas ações 
diárias, que pontuam nossas vidas, 
entramos em comunhão com a Pre-
servadora e consequentemente nos 
tornamos preservadoras de nós 
mesmas.  

Sou Lara Moncay Reginato, historiadora, astróloga, taróloga, bioterapeuta, idealizadora  e facilitadora da   

HAMADRÍADE—caminho para o interno. A HAMADRÍADE reúne conhecimentos ancestrais difundidos no 

oriente e ocidente sobre o sagrado feminino. Disponibilizamos  GRATUITAMENTE em nosso site e redes 

sociais diferentes materiais em formato de Informativo, e-books, mandalas e vídeos. 

Volume 9,  edição 1. 

https://www.hamadriade.com.br
https://www.facebook.com/hamadriade.sagradofeminino/
https://www.instagram.com/sagradofeminino.hama/
https://www.youtube.com/hamadriade?sub_confirmation=1

